ZAPISNIK 72. sjednice Poglavarstva Općine Vela Luka
Sjednica je održana 28.05.2008. godine u kancelariji Načelnika u Općini s početkom u 15,30
sati.
Prisutni: Zdravko Žuvela, Ivo Žuvela, Dinko Prižmić i Tonko Gugić kao članovi, Nikola
Oreb, predsjednik Općinskog vijeća, Boris Andreis – pročelnik JUO, Vanjo Žuvela –
službenik JUO. Odsutna je Željka Gugić, član.

DNEVNI RED
1. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture na području Općine Vela Luka za 2007. godinu
2. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Vela Luka za 2007. godinu
3. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa ureñenja i održavanja mjesnog groblja za
2007. godinu
4. Donošenje prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vela Luka za 2007. godinu.
5. Donošenje prijedloga Zaključka davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Narodne knjižnice „Šime Vučetić“ Vela Luka
6. Donošenje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usklañivanju i dopuni
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove za odgoj i zaštitu djece
predškolske dobi Radost Vela Luka
7. Davanje suglasnosti Načelniku za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa
„Ljekarnom Blato“
8. Davanje dozvole grupi grañana iz uvale Tri porte na gradnju vertikalnog puta do mora –
stepenica izmeñu č. zem. 12878/1225 i 12878/1142 K.O. Blato
9. Donošenje Odluke po natječaju za ureñenje rive na Badu
10. Donošenje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na statutarnu odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Vela Luka

U materijalima za ovu sjednicu je takoñer kopija kompletnog nalaza prosvjetne inspekcije u
Dječjem vrtiću, prema zahtjevu članova Poglavarstva s prošle sjednice.

Najprije se obrañuje točka 8. Dnevnog reda. Na ovu točku pozvana je službenica Vojmira
Barčot:
8. točka (stepenice u Triporte)
Podneskom od 03.05.2008. godine grupa grañana traži dozvolu za postavljanje stepenica na
putu izmeñu u uvali Triporte. Donosi se Odluka:
Dozvoljava se grupi grañana iz uvale Triporte ureñenje puta izgradnjom stepenica na putuvertikalnoj komunikaciji do mora izmeñu čest. zem. 12878/1225 i 12878/1142 K.O. Blato.
Vojmira Barčot napušta sjednicu.
1., 2. i 3. točka
Nakon razmatranja teksta Izvještaja o realizaciji Programa gradnje objekata i ureñaja
komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka za 2007. godinu, Izvještaja o
relizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka za

2007. godine i Izvještaja o realizaciji Programa ureñenja i održavanja mjesnog groblja za
2007. godinu, isti se upućuju Općinskom vijeću na usvajanje.
4. točka (proračun)
Donosi se prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vela Luka za 2007. godinu, te se
upućuje Općinskom vijeću na donošenje.
5. točka (Knjižnica)
Na temelju članka 22. Zakona o knjižnicama, privremeni ravnatelj Knjižnice „Šime Vučetić“
traži suglasnost Općinskog vijeća na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Narodne knjižnice „Šime Vučetić“ – Vela Luka, te se tekst statutarne odluke i prijedlog
Zaključka o davanju suglasnosti upućuju Općinskom vijeću na donošenje.
6. točka (Dječji vrtić)
Na temelju članka 32. Statuta Dječjeg vrtića „Radost“, Upravno vijeće traži suglasnost
Općinskog vijeća na Odluku o usklañivanju i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Ustanove za odgoj i zaštitu djece predškolske dobi Radost Vela Luka, te se tekst
Odluke i prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti upućuju Općinskom vijeću na donošenje.
7. točka (Ljekarna Blato)
Daje se suglasnost Načelniku da može potpisati ugovor o zakupu poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Vela Luka s zakupcem Ljekarna Blato za njihovu poslovnu jedinicu Vela
Luka.
9. točka (natječaj riva na Badu)
Na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za ureñenje kopnenog dijela obalnog pojasa rive na
Badu KLASA: 970-01/08-01/005 URBROJ: 2138/05-03/18-08/07 od 23.04.2008.godine
(natječaj objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina dana
11.03.2008. godine pod oznakom N-02-V-102198100308, broj u evidenciji naručitelja:
01/08), Poglavarstvo na današnjoj sjednici donosi odluku o poništenju ovog natječaja, te se
nalaže službama da pripreme početak postupka nove javne nabave za iste radove. Odluku o
objavi novog natječaja Poglavarstvo će donijeti na jednoj od sljedećih sjednica.
10. točka (statutarna odluka dječji vrtić)
Na temelju članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Radost“, Upravno vijeće traži suglasnost
Općinskog vijeća na Odluku o izmjenama Statuta Ustanove za odgoj i zaštitu djece
predškolske dobi Radost Vela Luka, te se tekst Statutarne Odluke i prijedlog Zaključka o
davanju suglasnosti upućuju Općinskom vijeću na donošenje.

Završeno u 17,30 sati.

Zapisničar
Boris Andreis

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić - Bakan

